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4. Hyrwyddo a gwella llesiant y rhai rydym yn eu 
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a) Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-
gynhyrchu'r canlyniadau llesiant personol y mae 
pobl yn dymuno eu cyflawni. 

 Beth oeddem wedi cynllunio i'w wneud y 
flwyddyn ddiwethaf? 

 Pa mor bell oeddem ni wedi llwyddo a pha 
wahaniaeth oeddem ni wedi'i wneud? 

 Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y 
flwyddyn nesaf a pham? 

 
b) Gweithio gyda phobl a phartneriaid i amddiffyn a 

hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol a llesiant 
emosiynol pobl. 
 

 Beth oeddem wedi cynllunio i'w wneud y 
flwyddyn ddiwethaf? 
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camdriniaeth, esgeulustod a niwed. 
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wahaniaeth oeddem ni wedi'i wneud? 

 Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y 
flwyddyn nesaf a pham? 

 
ch) Annog a helpu pobl i ddysgu, datblygu a 

chymryd rhan mewn cymdeithas. 
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1. Cyflwyniad 
 
Hwn yw fy ail adroddiad blynyddol fel Cyfarwyddwr Strategol y Gwasanaethau Gofal, 
Amddiffyn a Ffordd o Fyw a Chyfarwyddwr Strategol y Gwasanaethau Cymdeithasol 
yng Nghyngor Sir Ceredigion. Mae'r flwyddyn 2016-17 wedi bod yn un heriol, fodd 
bynnag, cafwyd llwyddiannau pwysig gyda gwaith caled, cymorth ac ymrwymiad llawn 
ein staff a'n partneriaid. Mae perfformiad y gyfarwyddiaeth wedi parhau i wella yn 
2016-17 a hunanaseswn fod perfformiad cyffredinol gwasanaethau yn dda gyda 
rhagolygon da ar gyfer gwella. Mae staff wedi parhau i gynnal a darparu 
gwasanaethau yn erbyn cefndir o raglen drawsnewid a gweithredu'r ddeddfwriaeth 
newydd. Mae gwaith sylweddol wedi cael ei wneud i gorffori gofynion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Mae sefyllfa'r gyllideb wedi 
gwella yn ystod 2016/17 a gwnaethpwyd arbedion cyllideb sylweddol.  Mae 
gweithredu Achos Busnes PwC wedi symud yn ei flaen, yn arbennig datblygu'r model 
gweithredu newydd sy'n ategu gweithredu'r Ddeddf. 
 
Mae staff wedi cael eu hadleoli'n llwyddiannus yn 2016-17 o Brif Swyddfa'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol ym Minaeron gyda'r amhariad lleiaf posibl i'r 
ddarpariaeth, gan ryddhau'r adeilad i fod yn gyfleuster iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig. 
 
Yn y dyfodol mae Cyngor Sir Ceredigion am helpu pobl i helpu eu hunain, gan roi 
cymorth i bob unigolyn fyw mor annibynnol â phosibl, heb ddibynnu ar wasanaethau 
gofal cymdeithasol hirdymor, gan sicrhau yr un pryd eu bod wedi'u diogelu a'u 
hamddiffyn rhag niwed. Bydd poblogaeth sy'n heneiddio, lleihad yn y nifer ar y gofrestr 
ysgol, anawsterau cyfunedig cael llai o adnoddau a chyfyngiadau ariannol yn golygu 
bod rhaid i ni ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon sy'n gwella 
canlyniadau i ddinasyddion ac yn creu arbedion.  Gyda chymorth parhaus staff o fewn 
y Gyfarwyddiaeth, ein partneriaid statudol ehangach ym myd iechyd a'n partneriaid 
strategol yn y trydydd sector yn cydweithio â dinasyddion Ceredigion, rwy'n ffyddiog y 
bydd gweledigaeth gyffredin y Gyfarwyddiaeth, yn seiliedig ar ddatblygu Cymunedau 
Cydnerth, Pobl Gydnerth ac Amddiffyn yn ein galluogi i wynebu'r heriau hynny yn 
llwyddiannus. 
 

 
 
Sue Darnbrook 
Cyfarwyddwr Strategol y Gwasanaethau Gofal, Amddiffyn 
a Ffordd o Fyw 
Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 
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2. Crynodeb o Berfformiad y Cyfarwyddwr 

 
Yn y flwyddyn 2016-17 mae Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir 
Ceredigion wedi wynebu rhai heriau mawr ond mae wedi gweld rhai llwyddiannau 
mawr hefyd. Mae agenda drawsnewid yr adran wedi symud yn ei blaen yn dda gyda 
Rheolwr Prosiect a phedwar Prif Reolwr Prosiect wedi'u penodi a threfniadau 
llywodraethu cadarn wedi'u sefydlu. Mae'r agenda drawsnewid hon yn unol â 
gweithrediad llawn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 
 
Mae sawl agwedd i'r Prosiect Trawsnewid ond mae wedi blaenoriaethu cyflwyno 
model gweithredu newydd o fewn gofal cymdeithasol. Mae llawer o waith wedi cael ei 
wneud gyda darparwyr y trydydd sector o ran datblygu Cynghrair Llesiant 
Ceredigion a fydd yn galluogi pobl i asesu gwasanaethau cyffredinol, helpu'r 
cysylltwyr cymunedol, ac ar yr un pryd darparu Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth y sir. Mae'r Porth Gofal, hyb proffesiynol integredig sydd â mynediad i 
wasanaethau atal er mwyn gallu datrys problemau yn gyflym a symud pobl yn ddiogel 
o ymyraethau statudol uwch, wedi cael "lansiad meddal" gyda chydweithwyr iechyd. 
Bydd y gwaith trawsnewidiol hwn yn parhau yn 2017-18 a thu hwnt wrth i'r adran 
symud tuag at weithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn llawn a 
rhoi sylw i'r newidiadau diwylliannol sydd eu hangen er mwyn sicrhau llwyddiant y 
trawsnewid. 
 
Mae Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ceredigion wedi cefnogi 
gwaith Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru gyda swyddogion yn 
ymgysylltu â'r gwaith hwn ar bob lefel.  Mae'r adran hefyd wedi ymgymryd â rôl 
weithredol yn y gwaith o gwblhau Asesiad Poblogaeth Gorllewin Cymru ac wedi 
sicrhau ei chefnogaeth trwy brosesau gwleidyddol lleol a'i gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru i'w gymeradwyo. Mae Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir 
Ceredigion hefyd yn arwain y ffordd ar gyfer yr ardal o ran gweithredu System 
Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.  Llwyddodd Ceredigion i symud i'r system yn 
Awst 2016 a chafodd gweithredu'r system ei ategu gan raglen hyfforddi gynhwysfawr 
i'r staff. Caiff y system ei chyflwyno trwy'r ardal gyfan erbyn 2019-20 a chaiff y gwaith 
hwn ei ategu gan Reolwr Prosiect Rhanbarthol. Mae Ceredigion hefyd wedi 
ymgymryd â rôl weithredol ar Fyrddau Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin 
Cymru, gan gynorthwyo gyda gwaith y ddau fwrdd statudol ac mae wedi'i gynrychioli 
ar yr is-grwpiau sylfaenol. Cynhaliwyd adolygiad mawr o Bolisi Diogelu Corfforaethol 
Ceredigion yn 2016-17 ac mae'r polisi hwn wedi cael ei ategu trwy'r broses 
wleidyddol. Mae hyn yn atgyfnerthu ymrwymiad y Cyngor i ddiogelu plant ac oedolion 
a'u hamddiffyn rhag niwed. Fel Cyfarwyddwr Strategol: Gofal, Amddiffyn a Ffordd o 
Fyw yng Nghyngor Sir Ceredigion, yn 2016-17 cefais fy mhenodi yn Gadeirydd cyntaf 
bwrdd statudol newydd ei ffurfio, sef Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.  Cefais fy 
mhenodi yn Gyfarwyddwr Arweiniol ar gyfer y Gweithlu yn yr ardal hefyd. 
 
Yn 2016-17 gwnaethpwyd llawer o waith i sicrhau gweithrediad diogel y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  Cafodd gweithredu'r Ddeddf ei ategu gan 
becyn hyfforddi staff cynhwysfawr gyda chymorth lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  
Cefnogwyd y gwaith hwn hefyd gan Brosiect Trawsnewid yr adran, yn arbennig 
datblygu'r model gweithredu newydd. 
 
Mae Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ceredigion wedi cynnal nifer o 
gynadleddau ymarfer yn y flwyddyn 2016-17. Yn Nhachwedd 2016 cynhaliwyd y 
gynhadledd "Beth sy'n Cyfrif" yn Aberystwyth gyda'r Athro John Bolton a Dr Nick 
Andrews yn traddodi'r ddwy brif araith.  Hwylusodd yr Uned Gofalwyr ddau 
ddigwyddiad partneriaeth hynod lwyddiannus i ofalwyr i gefnogi Diwrnod Hawliau 
Gofalwyr, digwyddiad cyhoeddus i ofalwyr ac i'r rhai y maent yn gofalu amdanynt, a 
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digwyddiad dysgu rhwydweithio cyflym ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal 
cymdeithasol a'r trydydd sector.  Hwylusodd Tîm Cymunol Anableddau Dysgu ei 
bedwaredd Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion yn Aberystwyth mewn partneriaeth â 
Phrifysgol Aberystwyth. Roedd gordanysgrifiad i'r Gynhadledd a chafwyd adborth 
cadarnhaol gan y rhai oedd yn bresennol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digwyddiad Dysgu Rhwydweithio Cyflym i Ofalwyr 
 
Mae'r Cyngor yn blaenoriaethu Cynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed o Syria ac yn 
bwriadu derbyn mwy o ffoaduriaid o dan y cynllun hwn yn unol ag ymrwymiad 
presennol y Cyngor. Yn 2016-17 adsefydlwyd 23 o ffoaduriaid yn Aberystwyth a 
bwriedir cartrefu mwy ohonynt yn 2017-18 a thu hwnt. Rydym hefyd yn gweithio gyda 
grwpiau cymunedol i'w galluogi i gynnig cartrefi i fwy o ffoaduriaid yn ne'r sir. 
 

Gwasanaethau Teuluoedd a Phlant 
 
Er bod y flwyddyn 2016-17 wedi bod yn un heriol iawn i bob maes gwasanaeth, yn y 
Gwasanaethau Teuluoedd a Phlant ein barn ar berfformiad y gwasanaeth ar ddiwedd 
y flwyddyn oedd da gyda rhagolygon boddhaol ar gyfer gwella. Ffurfiwyd y farn hon 
oherwydd bod tystiolaeth ddigonol bod plant a phobl ifanc yn parhau i gael cymorth, 
gofal a diogelwch yn unol â lefel eu hangen. 
 

 Lleihawyd y boblogaeth plant sy'n derbyn gofal i 75 o'i gymharu ag 82 yn y 
flwyddyn 2015-16. 

 Roedd ychydig o gynnydd yn nifer y cofrestriadau amddiffyn plant o 54 yn 2015-16 
i 56 yn 2016-17 a'r gobaith yw y bydd gweithredu'r model gweithredu newydd o 
fewn gwasanaethau plant yn arwain at leihad pellach ym mhoblogaeth y plant sy'n 
derbyn gofal a chofrestriadau amddiffyn plant yn ystod y flwyddyn 2017-18. 

 Cwblhawyd 96% o'r asesiadau o fewn gwasanaethau plant o fewn yr amserlenni 
statudol yn y flwyddyn 2016-17. 

 Mae 85% o blant wedi cael cymorth i barhau i fyw gyda'u teuluoedd yn y flwyddyn 
2016-17. 

 Mae'r amser y mae'r plant oedd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant wedi treulio ar y 
gofrestr yn y flwyddyn 2016-17 wedi lleihau i 201 o ddiwrnodau. 

 Roedd canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth oedd wedi cofrestru gyda 
meddyg teulu yn 96% yn y flwyddyn 2016-17. 

 Mae canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu 
ragor yn ystod y flwyddyn 2016-17 wedi lleihau hefyd i 5%. 

 Roedd canran y rhai sy'n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y 
flwyddyn 2016-17 wedi parhau yr un fath, sef 11%. 
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Mae Gwasanaethau Teuluoedd a Phlant wedi cydweithio'n agos â Gwasanaethau 
Oedolion, Cynghrair Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO), Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda a Gwasanaethau Ffordd o Fyw, i ddatblygu'r cysyniad o 
Gynghrair Llesiant Ceredigion a threialu'r hyb proffesiynol Porth Gofal yn unol â'r 
model gweithredu newydd.  Y gobaith yw y bydd y gwaith hwn yn gwella'r canlyniadau 
i blant ymhellach yng Ngheredigion yn 2017-18. 
 
Mae rhai elfennau o gyllideb Gwasanaethau Teuluoedd a Phlant yn seiliedig ar alw, 
yn gallu newid yn gyflym ac yn anrhagweladwy oherwydd lleoliadau cost uchel heb eu 
cynllunio ar eu cyfer ac ymyraethau eraill sy'n ofynnol er mwyn lleihau risgiau mewn 
achosion unigol. Rhoddir ystyriaeth ofalus cyn comisiynu lleoliadau cost uchel sy'n 
gofyn am gymeradwyaeth ar lefel Rheolwr Gwasanaeth a Phennaeth Gwasanaeth. 
Mae cyfarfodydd cyllideb parhaus yn cael eu cynnal i ganfod pwysau yn y system, a 
chafwyd trafodaethau cynnar ynghylch cyllideb gyfun (gwasanaethau cymdeithasol ac 
addysg) i blant ag anghenion cymhleth, a chaiff hyn ei archwilio ymhellach yn 2017-
18. Dechreuodd Paneli Gwariant Teuluoedd a Phlant yn Chwarter 2 2016-17, ac mae 
proses newydd ar gyfer ceisio a chytuno ar yr holl wariant trydydd sector wedi cael ei 
sefydlu yn y gwasanaeth.  Roedd gorwariant o £38k yng Ngwasanaethau Teuluoedd 
a Phlant ar ddiwedd y flwyddyn 2016-17 ac mae'r gorwariant hwn yn ymwneud â llety 
diogel sy'n gyfystyr â dau blentyn mewn llety diogel ar ddiwedd y flwyddyn 2016-17. 
 
Yn 2016-17 cafwyd arolygiadau o'r Gwasanaethau Maethu ac Eistedd; gwnaethpwyd 
nifer o sylwadau ynghylch arfer da o fewn yr adroddiadau arolygu hyn a rhai 
argymhellion ynghylch arfer da hefyd, ac mae'r rhain i gyd wedi cael eu gweithredu 
bellach. 
 

Gwasanaethau Oedolion a Chomisiynu 
 
O ran Gwasanaethau Oedolion, ein barn ar berfformiad y gwasanaeth ar ddiwedd 
2016-17 oedd boddhaol gyda rhagolygon da ar gyfer gwella. Ffurfiwyd y farn hon yn 
wyneb y ffaith bod y gwasanaeth yn parhau i wynebu heriau sylweddol i ateb y 
cynnydd parhaus yn y galw ac ail-fodelu gwasanaethau yr un pryd er mwyn gwneud 
arbedion sylweddol i'r gyllideb. Mae gwaith ar Achos Busnes PwC yn parhau i fynd 
rhagddo ac mae rhai arbedion ariannol sylweddol wedi cael eu gwneud yn y flwyddyn 
2016-17. Mae'n rhaid i'r arbedion llawn a nodwyd yng Nghynllun Busnes PwC gael eu 
gwireddu erbyn 2019-20. Yn 2016-17 dechreuodd waith ar roi'r model gweithredu 
newydd ar waith o fewn Gwasanaethau Oedolion a fydd yn cwmpasu'r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, a bydd yn gwneud cyfraniad sylweddol at 
wireddu'r arbedion cyllideb a nodwyd. 
 
Roedd gwaith ar weithredu argymhellion yr Adolygiad Preswyl wedi parhau yn 2016-
17 gyda'r broses dendro i geisio darparwr allanol ar gyfer Cartref Gofal Preswyl 
Bodlondeb, Opsiwn Un, wedi'i chwblhau erbyn diwedd Mawrth 2016-17.  Yn anffodus, 
nid oedd unrhyw gynnig llwyddiannus, felly byddwn yn symud ymlaen i Opsiwn Dau 
ac yn cydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddatblygu Cyfleusterau Iechyd 
Meddwl Cymunedol Integredig ym Modlondeb. 
 
Mae Gwasanaethau Oedolion yn parhau i gael eu herio o ran dyletswyddau'r Ddeddf 
Galluedd Meddyliol, yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â gofynion Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid, ac ar ddiwedd 2016-17 roedd 216 o geisiadau yn aros i'w hasesu. 
Mae'r Tîm Galluedd Meddyliol yn parhau i ddefnyddio'r dull sgrinio cenedlaethol ac 
mae hefyd yn defnyddio'r offeryn sgrinio a ddatblygwyd yn lleol i roi sgôr rhifiadol ac 
adnabod yr unigolion mwyaf agored i niwed y mae'n rhaid blaenoriaethu eu 
hasesiadau. Mae'r cynnydd hwn yn y gwaith yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar y 
Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol a Thîm Dyletswydd Brys Gweithwyr Iechyd Meddwl 
Proffesiynol Cymeradwy. 
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Mae Amddiffyn a Diogelu Oedolion yn parhau i fod yn her gyda chynnydd sylweddol 
yn nifer yr adroddiadau, yn enwedig o ran trais domestig. Yn 2016-17, derbyniodd y 
Tîm Amddiffyn Oedolion 727 o ymholiadau. Ymdriniwyd ag 89% ohonynt o fewn 7 
diwrnod gwaith. Gwnaethpwyd newidiadau ac erbyn hyn mae hysbysiadau cam-drin 
domestig yn cael eu sgrinio yn y Porth Gofal, ac yn y dyfodol bydd hyn yn lleihau nifer 
yr atgyfeiriadau sy'n mynd trwyddo i'r Tîm Diogelu ac yn gwella perfformiad.  Hyd 
yma, ni fu angen Gorchymyn Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion yng Ngheredigion. 
O ran hyfforddiant, mae Diogelu Ceredigion yn mynychu Is-grŵp Hyfforddiant ar gyfer 
Diogelu'r Bwrdd Rhanbarthol Gweithredol sydd newydd ei ffurfio, ac rydym wrthi'n 
datblygu ynghyd â'n cydweithwyr rhanbarthol, Strategaeth Hyfforddi ar gyfer Diogelu 
ar gyfer yr ardal, a bydd hyfforddiant diweddaru ar y Gorchymyn Amddiffyn a 
Chynorthwyo Oedolion yn ffurfio rhan ohono. 
 

 Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol y 1000 o'r 
boblogaeth 75 oed neu'n hŷn oedd 2.66 yn y flwyddyn 2016-17. 

 

 Yn y flwyddyn 2016-17 canran yr oedolion sydd wedi cael cyngor a chymorth gan 
y gwasanaeth Gwybodaeth Cyngor a Chymorth ac sydd heb gysylltu â'r 
gwasanaeth am 6 mis oedd 78%. 

 
Cynhaliodd AGGCC (CSSIW) arolygiad peilot o Wasanaethau Oedolion yn Hydref 
2016 gan ystyried y gwasanaeth Gwybodaeth Cyngor a Chymorth, Gofalwyr a 
Diogelu. Gwnaethpwyd nifer o sylwadau ynghylch arfer da yn yr adroddiad arolygu a 
rhai argymhellion, ac mae cynllun gweithredu wedi cael ei ddatblygu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yn 2016-17 gwnaethpwyd cynnydd da ar ein gwaith integredig â chydweithwyr iechyd, 
yn arbennig o ran datblygu Cynghrair Llesiant Ceredigion a'r Porth Gofal. Mae 
gwaith ar Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Aberteifi ac 
Aberaeron a Chylch Caron wedi mynd rhagddo'n dda gyda chynlluniau prosiect 
manwl wedi'u cytuno ar gyfer pob un o'r tri datblygiad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digwyddiad Ymgynghori Cylch Caron 

 
 

"Roedd rôl uned gofalwyr yr 
awdurdod lleol yn rhagorol ac 

wedi derbyn canmoliaeth 
bartneriaid a gofalwyr." 
- AGGCC Prif Lwybrau 

Ymholi Arolygiad Ffocws ar 
Ofalwyr 
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3. Sut mae pobl yn llunio ein gwasanaethau? 
 

Dulliau Presennol o Ymgysylltu ac Ymgynghori 
 
Mae Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ceredigion yn ymgysylltu â 
dinasyddion a rhanddeiliaid trwy ddulliau gwahanol. Defnyddiwn ddulliau megis ceisio 
adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth ar ffurf ein holiaduron blynyddol o fewn 
gwasanaethau ein darparwyr. Ceisiwn adborth "galw yn ôl" o fewn ein Pwynt 
Mynediad Sengl a gwasanaethau Porth Gofal. Ymgysylltwn â byrddau a grwpiau 
gwahanol, er enghraifft, y Bwrdd Diogelu Iau, Grŵp Plant sy'n Derbyn Gofal, Cyngor 
Plant sy'n Derbyn Gofal, Fforwm Anabledd, Fforwm 50+, Byrddau Trawsnewid Iechyd 
Meddwl, lle y rhannwn gynlluniau ar gyfer y dyfodol a hyrwyddo adborth ynghylch 
ailgynllunio'r gwasanaeth a ddarperir. Hefyd, dysgwn o arolygiadau AGGCC, 
arolygiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion wrth 
iddynt ddigwydd.  Rydym yn cwrdd yn flynyddol â Chynghorau Tref a Chymuned i 
rannu ein cynlluniau ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol ac i geisio adborth ar y 
cynlluniau hyn. 
 
Adolygwyd trefniadau'r Cyngor ar gyfer delio â'r holl weithgarwch yn ymwneud â 
chwynion, canmoliaeth a cheisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ystod y 
flwyddyn 2016-17 a gwnaethpwyd newidiadau i ganoli'r gwasanaethau hyn. Mae 
rheolwyr yn parhau i ymateb yn rheolaidd i gwynion Cam Un, mae ymchwilwyr 
annibynnol yn cael eu comisiynu fel arfer i ymchwilio i gwynion Cam Dau gydag 
argymhellion yn cael eu hystyried a chynlluniau gweithredu yn cael eu datblygu i 
adlewyrchu'r gwersi a ddysgwyd. 
 
 

Dulliau newydd o ymgysylltu ac ymgynghori 
 
Yn y flwyddyn 2016-17 defnyddiwyd dulliau newydd o ymgysylltu 
â'r cyhoedd hefyd, ac mae'r rhain wedi cynnwys cynnal asesiad 
poblogaeth gyda'n partneriaid rhanbarthol. Mabwysiadwyd 
ymagwedd ranbarthol at ddatblygu Asesiad Anghenion 
Poblogaeth (sy'n ofynnol o dan adran 14 o'r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant). Mae'r asesiad yn 
darparu dadansoddiad o'r anghenion ar gyfer gofal a chymorth ac 
anghenion cymorth gofalwyr ar draws ôl troed Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac 
amrywiaeth a lefel y gwasanaethau, gan gynnwys y gwasanaethau atal sy'n ofynnol i 
ateb yr anghenion hynny. Mae'r asesiad hefyd yn ymestyn i'r anghenion hynny nad 
ydynt yn cael eu hateb a lle mae angen gwella, a sut y caiff y gwasanaethau hyn eu 
darparu trwy gyfrwng y Gymraeg. Seiliwyd y dadansoddiad ar amrywiaeth o ddata 
meintiol ac ansoddol, gan gynnwys amcanestyniadau poblogaeth, gan ddefnyddio 
data a barn dinasyddion. Mae gwybodaeth ansoddol wedi cael eu casglu trwy amryw 
o ddulliau, er enghraifft cafodd cwestiynau penodol eu cynnwys yn yr arolwg llesiant a 
gynhaliwyd ar ran y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus dros yr haf i fodloni gofynion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a chasglwyd data ansoddol 
pellach yn y digwyddiadau ymgysylltu dilynol yn yr hydref, gan gynnwys y rhaglen 
'Sgwrs Iach' a gafodd ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.  Cafodd 
gwybodaeth gan grwpiau defnyddwyr a gofalwyr sefydledig ac unrhyw 
ymgynghoriadau a wnaed dros y cyfnod diweddar ei bwydo i mewn i'r asesiad hefyd. 
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Daeth aelod-sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ynghyd i 
blannu coeden llesiant a gosod gwreiddiau'r gwaith ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015.  Bydd cynllun llesiant lleol pum mlynedd yn cael ei roi yn ei le 
yn dechrau yn 2018 a fydd yn nodi sut y gall sefydliadau gydweithio i wella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Ceredigion. Cyn i'r cynllun 
gael ei roi yn ei le roedd rhaid i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ganfod beth oedd 
llesiant yn ei olygu i gynifer o bobl yng Ngheredigion â phosibl er mwyn sicrhau bod y 
cynllun mor ddefnyddiol â phosibl. Mae hyn wedi cynnwys ymgyrch ymgysylltu trwy 
gyfrwng Arolwg Llesiant, yn ogystal â gwaith hyrwyddo a chyfranogi mewn 
digwyddiadau cymunedol a grwpiau ffocws. Dywedodd Arweinydd y Cyngor a 
Chadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol y 
Cynghorydd Ellen ap Gwynn: "Mae'r goeden llesiant 
wedi bod yn thema trwy gydol yr ymgyrch ymgysylltu, 
a thrwy blannu coeden go iawn byddwn yn ei gweld 
yn tyfu ac yn ffynnu ochr yn ochr â gwaith y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i geisio gwella llesiant 
cenedlaethau nawr ac yn y dyfodol yng 
Ngheredigion." Yn fy rôl fel Cyfarwyddwr Strategol y 
Gwasanaethau Gofal, Amddiffyn a Ffordd o Fyw, 
Cyngor Sir Ceredigion, noddais y goeden llesiant i 
gydnabod pwysigrwydd tyfu rhwydweithiau lleol, 
cynaliadwy sy'n gallu hyrwyddo a gwella iechyd a 
llesiant pobl sy'n byw yng Ngheredigion. 
 

Plannu Coeden Llesiant y BGC 
 
Mae gan yr Uned Gofalwyr rôl ymgysylltu bwysig i'w chwarae gyda gofalwyr, grwpiau 
sy'n canolbwyntio ar ofalwyr, y trydydd sector ehangach a sefydliadau statudol yn 
ogystal â grwpiau cymunedol. Mae'r Uned Gofalwyr yn hwyluso'r Fforwm Gofalwyr, 
grŵp a sefydlwyd i ddarparu gwybodaeth, cymorth a chyfeillgarwch a ysgogir gan 
ofalwyr i ofalwyr. Ceisiwyd adborth gan ofalwyr trwy amryw o ddulliau trwy gydol y 
flwyddyn, gan gynnwys y Fforwm Gofalwyr, digwyddiadau i ofalwyr, asesiadau o 
anghenion gofalwyr, hyfforddiant gofalwyr a thrwy sefydliadau sy'n aelodau o 
Gynghrair Gofalwyr Ceredigion. Mae'r adborth hwn wedi cael ei ddefnyddio i lunio'r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr o ran cyflenwi a darparu gwybodaeth a mentrau 
partneriaeth. 
 

Archwiliadau 
 

Yn 2016-17 cynhaliodd AGGCC 
arolygiad peilot o Wasanaethau 
Oedolion yng Ngheredigion. 
Edrychoch yr arolygiad ar dri 
maes gwaith: Gwybodaeth, 
Cyngor a Chymorth, Diogelu a 
Gofalwyr.  Arolygiad peilot oedd hwn gan gynnig modd i AGGCC brofi a dysgu o 
fethodoleg newydd ar gyfer arolygiadau o awdurdodau lleol gyda mwy o bwyslais ar 
ddeall i ba raddau y mae darparu gwasanaethau cymdeithasol yn gwella bywydau 
pobl sydd angen gofal a chymorth. Cafwyd nifer o sylwadau ynghylch arfer da yn yr 
adroddiad. Gwnaethpwyd argymhellion i wella ymarfer ac mae'r argymhellion hyn 
wedi cael eu rhoi ar waith trwy gynllun gweithredu. 
 
Arolygwyd Gwasanaethau Maethu ac Eistedd Ceredigion hefyd yn 2016-17 ac yn 
dilyn yr arolygiadau hyn nid oedd AGGCC wedi nodi unrhyw faterion diffyg 
cydymffurfio. Gwnaethpwyd nifer o sylwadau ynghylch arfer da o fewn yr adroddiadau 

"Ni ellir tanbrisio'r 'gwerth ychwanegol' y mae'r 
Uned Gofalwyr yn ei gynnig i ofalwyr, y trydydd 
sector a'r cyngor, a'i allu unigryw i oruchwylio, 
cydlynu ac ysgogi'r gwaith gyda gofalwyr a'u 

cefnogi".- AGGCC 
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arolygu a gwnaethpwyd rhai argymhellion ynghylch arfer da hefyd. Ers yr arolygiad 
rydym wedi rhoi sylw i'r holl argymhellion er mwyn gwella'r gwasanaeth a ddarperir. 
 
 

4. Hyrwyddo a Gwella Llesiant y rhai rydym yn eu helpu 
 
a) Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-gynhyrchu'r canlyniadau 
llesiant personol y mae pobl yn dymuno eu cyflawni 
 

Beth oeddem wedi cynllunio i'w wneud y flwyddyn ddiwethaf? 
 

 Rhoi model gweithredu newydd ar waith ar draws yr adran 

 Datblygu Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth cadarn 

 Mynd ati i wella cydnerthedd o fewn cymunedau ar y cyd â chydweithwyr 
corfforaethol ac iechyd, y trydydd sector ac asiantaethau partner eraill 

 Lleihau'r boblogaeth plant sy'n derbyn gofal gan 8 erbyn Mawrth 2018 

 Datblygu gwasanaethau pontio mwy effeithiol ym maes anabledd a diogelu. 

 
Pa mor bell oeddem ni wedi llwyddo a pha wahaniaeth oeddem ni wedi'i 
wneud? 
 

 Yn y flwyddyn 2016-17 rydym wedi drafftio ac rydym yn ymgynghori â 
rhanddeiliaid ar fodel gweithio pob oed yn seiliedig ar arferion gorau y Tîm o 
Amgylch y Teulu. Mae'r cydsyniad yn cael ei gyd-gynhyrchu gan iechyd a gofal 
cymdeithasol fel y glasbrint ar gyfer darparu gofal cymdeithasol ac ymgysylltu 
â phartneriaid. Mae'r model yn cael ei ddatblygu fel model proses ar gyfer 
darparu gwasanaeth yn ogystal â'r sail ar gyfer comisiynu a threfniadau 
partneriaeth â phartneriaid statudol a rhanddeiliaid trydydd sector. Mae'r model 
wedi cael ei groesawu'n gyffredinol fel un sy'n darparu sylfaen gadarn ar gyfer 
ad-drefnu gofal cymdeithasol yng Ngheredigion. 

 

 Trwy ddatblygu Dull y Tîm o Amgylch y Teulu a'r ymarfer mapio manwl ar 
daith y cwsmer i mewn ac allan o wasanaethau gofal cymdeithasol, mae 
cynllun clir gan yr adran ar gyfer datblygu gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor 
a Chymorth trwy gyflwyno Cynghrair Llesiant Ceredigion. Mae'r Gynghrair yn 
cynnwys y gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth wedi'u comisiynu 
mewn gofal cymdeithasol, ond mae hefyd yn cael ei datblygu mewn 
partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a'r corff corfforaethol 
ehangach i gydnabod y rôl y mae gwasanaethau gofal heb fod yn 
gymdeithasol yn ei chwarae wrth gyflawni nodau ac amcanion y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Caiff Cynghrair Llesiant Ceredigion ei 
chyflenwi yn ei iteriad cyntaf o Ebrill 2018. Yn Chwefror 2017, cafodd Porth 
Gofal, yr hyb proffesiynol integredig ei 'lansiad meddal', ac mae eisoes wedi 
llwyddo i ffurfio'r broses brysbennu ar gyfer atgyfeiriadau newydd i ofal 
cymdeithasu trwy gyd-leoli a chyd-asesu cleientiaid rhwng cydweithwyr iechyd 
a gofal cymdeithasol. Dengys tystiolaeth ei fod eisoes wedi llwyddo i leihau'r 
nifer a dderbynnir i ofal cymdeithasol hirdymor gan 35%.  Ar y cam hwn, nid 
yw gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu yn rhan o'r tîm ac rydym 
ar gamau cyntaf cynnwys Gwasanaethau Teuluoedd a Phlant yn y Porth 
Gofal. 

 

 Mae gofal cymdeithasol yng Ngheredigion wedi mabwysiadu dull partneriaeth 
at ddatblygu'r model gweithredu newydd a'i gydrannau o'r cychwyn cyntaf.  
Bydd rhan o'r ymgynghori a'r ymgysylltu ar gyfer y Dull Tîm o Amgylch y Teulu 
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yn seiliedig ar fapio darpariaeth bresennol y trydydd sector trwy holiaduron ac 
adolygiad mewnol. Erbyn hyn mae adolygiadau cyllid a Chytundeb Lefel 
Gwasanaeth yn mynd rhagddynt gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn 
ogystal â thrwy'r gyfarwyddiaeth gyfan i gydnabod y cyfleoedd i greu 
darbodion maint a sicrhau bod cyllid wedi'i dargedu ar y gwasanaethau lle 
mae'r angen mwyaf amdano. Gyda chyfraniad CAVO, mae'r mater o 
gydnerthedd a chynaliadwyedd wedi cael eu cynnwys yn y gwaith ac mae 
rhanddeiliaid o'r trydydd sector wedi cael eu briffio ar y model newydd o ofal a'r 
effaith bosibl ar y gwasanaeth a ddarperir, ac maent wedi dangos awydd i 
symud hyn yn ei flaen mewn modd amserol. 
 

 Yn ystod ail hanner y flwyddyn 2016-17 mae nifer y plant sy'n cael eu cyflwyno 
i'r Panel Derbyn wedi lleihau'n sylweddol, a chafodd hyn ei gynorthwyo trwy 
gynnwys Ymarferydd Ymgynghorol Gwasanaethau Integredig Cymorth i 
Deuluoedd yn y panel a'i reolaeth. Mae poblogaeth y plant sy'n derbyn gofal 
yn y flwyddyn 2016-17 wedi lleihau gan 7, ac mae'r niferoedd a leolwyd gydag 
Asiantaethau Maethu Annibynnol wedi lleihau hefyd yn ystod yr un cyfnod. 
Mae gwaith yn parhau gyda'r gweithgor Ymylon Gofal i sefydlu gwaith 
ymyrraeth gynnar ac atal trwy ddull 'ymyrraeth brys'. Mae Cymorth i 
Deuluoedd hefyd wedi cyfrannu at gynllunio parhaus Ymylon Gofal, gan 
gynnwys adolygu achosion lle mae posibilrwydd o gael cymorth cyfannol 
pellach i gryfhau rhwydweithiau ac ymatebion teuluoedd. Hefyd yn y flwyddyn 
2016-17, mae 28 o deuluoedd wedi elwa ar Gyfarfodydd Grŵp i Deuluoedd, y 
mwyafrif ohonynt o'r Tîm Asesu Plant a Theuluoedd ar gyfer teuluoedd sy'n 
rhan o'r broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus (PLO) neu i blant sydd ar fin 
derbyn gofal. Roedd y gwaith yn cynnwys adnabod aelodau o'r teulu sy'n gallu 
cynnig gofal a datrys materion cyswllt, er enghraifft pan fydd cyswllt yn 
digwydd neu sut y daw i ben. 

 

 Ym Mawrth 2017, cafodd y Tîm Diogelu Oedolion, y Tîm Asesu a Chymorth i 
Blant a'r Rheolwyr Gwasanaethau Plant i gyd eu cyd-leoli ac mae hyn wedi 
cynnig cyfleoedd ar gyfer cysylltiadau gweithio gwell a gwaith mwy effeithiol ar 
achosion unigol. Rydym hefyd wedi datblygu dull pob oed at ymateb i 
hysbysiadau o gam-drin domestig gan yr Heddlu. Mae cydweithio yn digwydd 
rhwng y Tîm Plant Anabl a'r Tîm Cymunedol Anabledd Dysgu ar olrhain pobl a 
chytundebau ar y cyd ar y ffordd ymlaen i sicrhau bod pobl yn pontio'r 
ddidrafferth rhwng y gwasanaethau. Mae protocol pontio yn ei le ac mae 
cyfarfodydd pontio yn digwydd; mae angen datblygu'r cytundebau hyn 
ymhellach yn 2017-18. 

 

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

 Cwblhau rhoi'r model gweithredu newydd ar waith ar draws yr adran. 

 Gweithredu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth cadarn. 

 Adeiladu gallu i weithio ar y cyd â chymunedau i ddatblygu gwasanaethau 
ymyrryd yn gynnar gan gynnwys y rhai a ddarperir i ofalwyr. 

 Datblygu ymhellach gwasanaethau pob oed yn arbennig mewn perthynas ag 
anableddau dysgu, iechyd meddwl a diogelu. 
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b) Gweithio gyda phobl a phartneriaid i amddiffyn a hyrwyddo iechyd 
corfforol a meddyliol a llesiant emosiynol pobl 

 
Beth oeddem wedi cynllunio i'w wneud y flwyddyn ddiwethaf? 
 
 Meithrin a datblygu cydnerthedd cymunedau ac unigolion. 

 Symud tuag at fwy o wasanaethau ymyrryd yn gynnar ac atal. 

 Datblygu Awel Deg yn Gyfleusterau Iechyd Meddwl cymunedol i bobl o bob 
oed. 

 Trafod a gweithredu cynigion i uno'r gwasanaethau diogelu plant ac oedolion o 
dan reolaeth un rheolwr gwasanaeth a sicrhau bod y strwythur ategol yn 
gadarn ac yn gynaliadwy. 

 Sicrhau bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn 
cael ei rhoi ar waith yn ddiogel. 

 
Pa mor bell oeddem ni wedi llwyddo a pha wahaniaeth oeddem ni wedi'i 
wneud? 
 

 Mae angen cymorth ar gymunedau yng Ngheredigion i'w galluogi i fod yn fwy 
hunan-gydnerth ac yn llai dibynnol ar wasanaethau statudol mewn ymateb i 
newidiadau o ran sut mae gwasanaethau rheng-flaen yn cael eu darparu a'u rheoli 
yn dilyn gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014. Yn 2016-17 mae Cyllid Datblygu 
Gofal Sylfaenol y Gyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda wedi cynnig modd cynnal cynllun peilot er mwyn i CAVO a Thîm Actif 
Cyngor Ceredigion allu ymgysylltu mewn modd adeiladol â phreswylwyr yn 
Llandysul, adnabod cydnerthedd cymunedol ac ystyried modd cynaliadwy ac 
effeithiol o ail-lunio'r gwasanaeth, gan ganolbwyntio ar wasanaethau sy'n cael 
effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant y boblogaeth.  At hynny, cynhaliwyd dau 
weithdy hyfforddi ar fodelau eraill o ddarparu gwasanaeth yn Siambr y Cyngor 
mewn cydweithredu â CAVO, Powys a Sir Benfro, lle yr estynnwyd gwahoddiad i 
swyddogion o bob adran o'r awdurdod lleol a sectorau eraill. Mae CASGLIADAU 
ALLWEDDOL prosiect Llandysul yn cynnwys: 

 
Cyfathrebu Cadarnhaol:- Buddsoddi amser i siarad â phreswyliwr yn helpu i 
gael dealltwriaeth well o'r hyn sy'n bwysig i'r gymuned. Rhaid i sgyrsiau â'r 
gymuned ddechrau mor gynnar â phosibl. 
 
Cynllunio gyda'r Gymuned Gyfan:- Mae trafodaethau am ddyfodol adeiladau a 
gwasanaethau yn mynd rhagddynt ar wahân yn aml.  Wrth ystyried ad-drefnu 
gwasanaethau, rhaid i ni symud i ffwrdd o ganolbwyntio ar faterion unigol ac 
ystyried y gymuned gyfan. 
 
Cyd-gynhyrchu Cadarnhaol:- Wrth ystyried newid mewn ardal, rhaid adnabod 
agweddau cadarnhaol o fewn y gymuned a'u defnyddio fel blociau adeiladu i 
gefnogi newid.   Rhaid i weithredwyr cymunedol, y rhai sy'n camu ymlaen i arwain 
ymgyrchoedd, gael eu hystyried fel ysgogwyr cymunedol ac unigolion sydd â'r 
angerdd i wneud newid cadarnhaol. 
 
Effaith gymdeithasol:- Mewn cymunedau gwledig, rhaid i gyfleoedd i bobl ddod 
at ei gilydd yn rheolaidd gael eu cefnogi a'u hyrwyddo.  Rhyngweithio 
cymdeithasol yw un o'r anghenion dynol mwyaf sylfaenol ac mae'n cael effaith 
gadarnhaol ar iechyd meddwl a llesiant pobl.  Mae gwneud y cysylltiadau pwysig 
hyn yn y gymuned yn rhoi cyfle i bobl sefydlu eu rhwydweithiau cymorth eu 
hunain ac adeiladu cydnerthedd personol - gan sicrhau bod pobl yn fwy iach ac 
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yn fwy hapus am gyfnod hwy yn eu cymunedau eu hunain. 
 
Gwerthfawrogi Gwirfoddoli:- Os yw ymdrech gyhoeddus yn mynd i gael ei 
harneisio i raddau mwy i yrru gwasanaethau cyhoeddus, dylid ystyried sut y 
gallem ysgogi gweithredu cymunedol.  
 

 

 Yn Chwefror 2017 cafodd Pwynt Mynediad Sengl Ceredigion ei ddisodli gan y Porth 
Gofal.  Mae Porth Gofal yn hyb proffesiynol wedi'i staffio gyda gweithwyr cymorth 
atal sy'n ymgymryd â'r "sgwrs beth sy'n cyfrif", gan gynnal asesiad cymesur a 
gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill, megis iechyd, y trydydd 
sector, yr heddlu a sefydliadau partneriaeth eraill fel y bo'n briodol.  Mae'r Porth 
Gofal eisoes wedi gwneud cynnydd sylweddol o fewn Gwasanaethau Oedolion gan 
fod gweithwyr proffesiynol iechyd a sefydliadau eraill wedi'u lleoli ar y cyd bellach 
ac wedi mabwysiadu dull 'brysbennu' gyfer yr ymholiadau a dderbynnir.  Mae'r 
trefniadau hyn yn sicrhau bod cymorth rhagweithiol yn cael ei dderbyn ar yr adeg 
iawn.  Ar hyn o bryd rydym yn archwilio'r hyn sy'n cael ei ystyried yn 'gydrannau' 
Porth Gofal o bersbectif Gwasanaethau Teuluoedd a Phlant.  Gall y Porth Gofal 
gyrchu gwasanaethau ataliol, byrdymor, wedi'u targedu megis ail-alluogi a'r Tîm o 
Amgylch y Teulu i geisio datrys problemau yn gyflym ac isgyfeirio cadarnhaol. 

 

Yn y flwyddyn 2016-17 gwnaethpwyd newidiadau i'r gwasanaethau ailalluogi, gyda 
datblygu Tîm Cymunedol Craidd Ceredigion ar gyfer Ailalluogi.  Mae'r tîm hwn 
yn darparu gwasanaeth ailalluogi iechyd trwy nyrsio, Therapi Galwedigaethol a 
Gwasanaethau Ffisiotherapi er mwyn i bobl allu cael gofal yn eu cartrefi eu hunain 
yn hytrach nag yn yr ysbyty pan fo'n briodol. O fewn gofal cymdeithasol mae 
Gwasanaeth Galluogi wedi cael ei ddatblygu i gefnogi gwaith y Tîm Cymunedol 
Craidd ar gyfer Ailalluogi.  Mae gwelyau asesu wedi cymryd lle'r gwelyau gofal ar y 
cyd gan ddarparu cam i fyny a cham i lawr o'r ysbyty neu'r gymuned er mwyn gallu 
cynnal asesiad llawn yn ogystal â darparu gwasanaethau sy'n hyrwyddo 
annibyniaeth. Mae'r gwelyau hyn wedi'u cefnogi gan y Gwasanaeth Alluogi a'r Tîm 
Cymunedol Craidd ar gyfer Ailalluogi. Ers y newidiadau hyn, mae 45 o unigolion 
wedi defnyddio'r gwelyau asesu, mae 27 wedi dychwelyd i fyw'n annibynnol a dim 
ond 5 sydd angen gofal a chymorth parhaus, cafodd 3 eu haildderbyn i'r ysbyty, 
cafodd 1 ei roi mewn gofal nyrsio, mae 9 wedi symud i ofal preswyl dros dro ac mae 
5 yn parhau yn y gwelyau asesu.  Mae'r Uned Gofalwyr wedi gweithio mewn 
partneriaeth â Chydweithredfa Gofal Iechyd Canolbarth Cymru a Buddsoddwyr 
mewn Gofalwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu'r rhaglen beilot hynod 
lwyddiannus ar Gydnerthedd a Llesiant Gofalwyr i nifer o ofalwyr. Adroddwyd bod y 
canlyniadau i ofalwyr yn ardderchog. 
 

Yn y flwyddyn 2016-17 mae'r Tîm Troseddau Ieuenctid wedi datblygu a dilysu 
offeryn sgrinio risg sy'n cynnig modd adnabod yn gywir (>95%) yr atgyweiriadau nad 
ydynt yn debygol iawn o fynd ymlaen i fynd i drafferthion gyda'r heddlu am 
ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddol yn y cyfnod o 24 mis ar ôl y ffenestr 
gyfeirio. Mae'r offeryn sgrinio hefyd yn cynnwys gwiriad diogelwch a llesiant sy'n 
cynnig modd i'r tîm gyfeirio â hyder hyd at 35% o atgyfeiriadau i brosiectau risg isel 
seiliedig yn y gymuned. Ar hyn o bryd mae'r tîm yn ymwneud yn rhannol â 
chyflenwi'r darpariaethau risg isel hyn ond y gobaith, yn y dyfodol yw y caiff yr 
agwedd hon ar waith y tîm ei gymryd drosodd yn llawn gan y trydydd sector.  Yn 
2016-17, mae Canolfan i'r Teulu Penparcau wedi cael ei hadnewyddu a'i ailgynllunio 
fel Hyb Cymunedol i Deuluoedd a draws ystod odran ehangach a chan gynnwys 
mwy o deuluoedd agored i niwed a all fod â chynllun gofal a chymorth. Mae nifer o'r 
gweithgareddau yn y ganolfan wedi cael eu cyd-gynhyrchu gan bobl ifanc a 
theuluoedd a staff sy'n gweithio yn y ganolfan. Mae Teuluoedd yn Gyntaf wedi 
ariannu prif "gysylltydd cymunedol" i fewnbynnu i ddatblygiad Canolfan i'r Teulu 
Penparcau gyda diddordeb arbennig mewn addysg ddewisol yn y cartref er mwyn 
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cryfhau'r cydweithredu rhwng gofal cymdeithasol, gwasanaethau dysgu a rhieni yn 
sgil y strategaeth anghenion dysgu ychwanegol disgwyliedig. 

 

 Mae grŵp prosiect wedi cael ei roi yn ei le er mwyn ystyried yr argymhellion a 
amlinellir o fewn Adroddiad Dichonoldeb Social Firms Wales, Awel Deg. Datblygwyd 
cylch gorchwyl clir ar gyfer y grŵp gyda chynllun gweithredu cytunedig yn seiliedig ar 
yr argymhellion a amlinellwyd yn yr adroddiad a gyflwynwyd i'r Cabinet ar 20 Rhagfyr 
2016. Mae Grŵp Prosiect Achos Busnes Awel Deg yn ceisio ystyried a datblygu 
achos busnes manwl i gefnogi dyluniad canolfan adnoddau iechyd meddwl pob oed 
yn defnyddio'r ystad/adeilad presennol. Bydd yr achos busnes hwn yn cefnogi'r 
Rhaglen Trawsnewid Iechyd Meddwl a arweinir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda. Bydd Prosiect Awel Deg yn darparu gwasanaeth iechyd meddwl integredig, 
cofleidiol gyda phartneriaid aml-gyflenwi yn y safle.  Bydd yn cynnig cyfle i'r 
sefydliadau statudol weithio wrth ochr sefydliadau trydydd sector i gyflenwi 
amrywiaeth o wasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth iechyd meddwl pob 
oed, yn ogystal ag asesiadau, triniaethau ac ymyraethau yn y gymuned. Mae ffrwd 
waith wedi cael ei sefydlu gyda staff iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio i 
gynllunio model gwasanaeth ar gyfer y ganolfan adnoddau iechyd meddwl integredig 
a bydd hyn yn ffurfio rhan o'r achos busnes. Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys 
ystyried cyfleoedd ar gyfer datblygu gwelyau dementia yn Awel Deg a fydd yn 
darparu mynediad gwell i'r boblogaeth yn ne'r sir, gan gynnig mynediad ar y safle i 
amryw o weithwyr proffesiynol a disgyblaethau.  Bydd y nodau allweddol yn cynnwys 
osgoi'r angen i dderbyn pobl i'r ysbyty, hwyluso rhyddhau pobl yn gynharach o'r 
ysbyty, rheoli argyfwng a chymorth i ofalwyr ac asesu priodol pan fydd gofal hirdymor 
yn cael ei ystyried. Bydd ffrwd waith benodol yn ystyried sut y caiff y gwelyau hyn eu 
darparu, gan gynnwys ystyried darparwyr annibynnol neu drydydd sector yn 
ymgymryd â rheolaeth weithredol o'r ddarpariaeth. Bwriedir i ffrwd waith ariannol 
gael ei datblygu hefyd gyda chynrychiolwyr o'r sector iechyd a gofal cymdeithasol i 
ystyried mapio ariannol a gofynion y gyllideb. 

 

 Yn y flwyddyn 2016-17 mae'r cynnig i ddod â diogelu plant ac oedolion at ei gilydd o 
dan un rheolwr gwasanaeth wedi symud yn ei flaen yn araf.  Mae strwythurau a 
phrosesau i hwyluso gweithio ar y cyd wedi cael eu rhoi yn eu lle i sicrhau cydlynant 
rhwng meysydd gwasanaeth ac nid yw unrhyw blentyn neu oedolyn "yn disgyn 
rhwng y craciau", ond bydd rhaid i'r gwaith hwn gael ei ddatblygu ymhellach yn y 
flwyddyn 2017-18. 

 

 Mae Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cynnal amryw o weithgareddau 
gydag asiantaethau partner i sicrhau bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant a'r ddeddfwriaeth gysylltiedig yn cael eu rhoi ar waith yn ddiogel. Mae nifer 
o'r gweithgareddau hyn wedi cael eu cysylltu ag agenda drawsnewid yr adran sy'n 
cyfateb yn agos â'r fframwaith deddfwriaethol.  Mae aelodau allweddol o staff 
gwasanaethau cymdeithasol wedi mynychu digwyddiadau "Hyfforddi'r Hyfforddwr" ac 
wedi darparu hyfforddiant ar Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant wedi 
hynny i'r gweithlu gofal cymdeithasol ac asiantaethau partner, gan gynnwys iechyd 
a'r trydydd sector.  Mae canllawiau ysgrifenedig a hyfforddiant wedi cael eu darparu 
i'r timau gofal cymdeithasol gan yr Uned Gofalwyr i gefnogi gofalwyr, ac mae 
arweiniad a chymorth yn parhau i helpu staff i ddatblygu gwybodaeth er mwyn 
bodloni gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  Mae 
cyflwyniadau wedi cael eu rhoi i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Iachach ac aelodau etholedig ar ofynion a dyletswyddau'r 
Ddeddf. 
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

 Datblygu Achos Busnes i symud ymlaen â'r Hyb Iechyd Meddwl yn y 
Gymuned Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn Llandysul. 

 Rhoi Uned Diogelu Sengl ar waith. 

 Datblygu ymhellach Cynghrair Llesiant Ceredigion yn unol â gofynion y 
gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 

 Datblygu ymhellach y Porth Gofal a gwasanaethau atal, ymylon gofal sy'n ei 
ategu. 

 Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu cyfleoedd ar draws y sir yn dilyn peilota 
llwyddiannus y Rhaglen Cydnerthedd a Llesiant Gofalwyr. 

 
 

c) Cymryd camau i amddiffyn a diogelu pobl rhag camdriniaeth, 
esgeulustod neu niwed 

 
 
Beth oeddem wedi cynllunio i'w wneud y flwyddyn ddiwethaf? 

 
 Datblygu dull diogelu cyson sengl ar draws gwasanaethau oedolion a phlant a 

chorffori trefniadau diogelu lleol a rhanbarthol ar draws gwasanaethau plant ac 
oedolion. 

 Sicrhau bod dinasyddion yn teimlo'n ddiogel. 

 Cyflawni'r fframwaith canlyniadau cenedlaethol. 

 Datblygu ymagwedd ar y cyd a chyson ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol er 
mwyn sicrhau ansawdd ar draws y ddarpariaeth cartrefi gofal preswyl a nyrsio. 

 

Pa mor bell oeddem ni wedi llwyddo a pha wahaniaeth oeddem ni wedi'i 
wneud? 

 
 Yn unol â'r trefniadau diogelu rhanbarthol, yn y flwyddyn 2016-17 sefydlodd 

Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion brosesau pob oed ar gyfer 
cyfarfodydd y Grŵp Gweithredol Lleol. Erbyn hyn mae'r rhain yn cael eu 
cynnal ar yr un diwrnod gyda chyfarfod trawsbynciol i ystyried a rhoi sylw i 
feysydd o bryder cyffredin. Yn 2016-17 cwblhawyd adolygiad mawr o'r Polisi 
Diogelu Corfforaethol sydd wedi cael ei gefnogi trwy'r broses wleidyddol gan 
atgyfnerthu ymrwymiad parhaus y Cyngor i ddiogelu plant ac oedolion. Mae 
staff Gwasanaethau Cymdeithasol yn mynychu ac yn cyfrannu at y porthol 
PREVENT/Channel ac yn rhan o Grŵp Atal Caethwasiaeth Rhanbarthol 
Canolbarth a Gorllewin Cymru sy'n codi ymwybyddiaeth o faterion Atal 
Caethwasiaeth a Masnachu Pobl. Yn 2016-17 mae Adran y Gwasanaethau 
Cymdeithasol Ceredigion wedi parhau i gefnogi Byrddau Diogelu Rhanbarthol 
Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan ddarparu gwybodaeth yn unol â'r 
fframwaith sicrhau ansawdd rhanbarthol. Mae hyn wedi arwain at rannu 
gwybodaeth diogelu mwy cywir ac ystyrlon ar draws yr ardal. 

 

 Mae nifer y troseddau a gyflawnir gan bobl ifanc yng Ngheredigion wedi bod 
yn lleihau flwyddyn ar ôl blwyddyn ers 2005 (lleihad o 71%). O bedwar Tîm 
Troseddau Ieuenctid Dyfed-Powys, o'i gymharu â phoblogaeth y sir, mae 
Ceredigion yn ymgysylltu â'r nifer fwyaf o bobl ifanc yn y math o waith, ac mae 
ganddi'r nifer isaf o droseddwyr fesul 100,000 o'r boblogaeth pobl ifanc. Mae 
Biwro Ceredigion ar gyfer delio â throseddau ieuenctid lefel isel wedi 
cyfrannu'n gadarnhaol at wneud dinasyddion i deimlo'n fwy diogel. Mae 
ystyried cyflwyno Arwyddion Diogelwch fel fframwaith ymarfer ar draws 
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gwasanaethau plant ac oedolion yn hanfodol i waith cydweithredol â phlant, 
oedolion a theuluoedd i ddiogelu a hyrwyddo eu llesiant. Model seiliedig ar 
gryfderau yw hwn sy'n hyrwyddo cyfranogiad gweithredol mewn adnabod a 
rhoi sylw i'r risgiau a'r nodau a ffurfio cynlluniau gweithredu diogelwch a 
llesiant. 

 

 Yn 2016-17 dewiswyd staff o'r Tîm Plant Anabl i fynychu hyfforddiant 
Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) cenedlaethol tri 
diwrnod a dau hanner diwrnod ar wahân dilynol o fonitro ac adborth gan SSIA 
ar 'Sgiliau Cyfathrebu Cydweithredol'. Bwriedir i hyn gefnogi'r Fframwaith 
Canlyniadau Cenedlaethol ac mae'n seiliedig ar ofynion y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Mae'r gwaith wedi'i gysylltu ag 
ysgogwyr lleol a chenedlaethol ynghylch mesur canlyniadau a rhoi sgiliau i 
staff ymgysylltu â theuluoedd a gwireddu'r canlyniadau personol a nodwyd. 
Mae'r dull system gyfan hwn yn hwyluso'r newid diwylliannol a grëwyd gan y 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ac yn cefnogi'r model 
gweithredu newydd sy'n cael ei ddatblygu fel rhan o agenda drawsnewid y 
Cyngor. Mae aelodau'r Tîm Plant Anabl wedi bod yn gweithredu'r hyfforddiant 
yn eu hymarfer o ddydd i ddydd gyda theuluoedd yn cael asesiad sy'n 
canolbwyntio ar ganlyniadau a chynllun yn unol ag ymarfer sefydliad gofal 
sylfaenol. 

 

 Mae'r tîm comisiynu wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol, gan 
gynnwys iechyd, i ddatblygu ymagwedd gyson at sicrhau ansawdd a monitro 
darpariaeth gofal preswyl a chartref.  Y bwriad yw mabwysiadu prosesau ac 
adnoddau cyffredin ar draws yr ardal i wella cysondeb i ddarparwyr a chael 
mwy o ffocws ar werthoedd a chanlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaeth.  
Bydd pecyn cymorth rhanbarthol o adnoddau a thempledi cyson yn cael eu 
cynhyrchu i'w defnyddio wrth fonitro ac asesu perfformiad darparwyr.  Y prif 
ffocws fydd ar sut y gellir clywed llais defnyddwyr gwasanaeth a'i ddefnyddio i 
ysgogi gwelliannau i'r gwasanaeth a nodi problemau.  Bydd hyn yn golygu 
datblygu ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth fwy ystyrlon. Ar lefel ranbarthol 
rydym yn gweithio gyda Thîm Prosiect DEEP (Datblygu Ymarfer Tystiolaeth, 
wedi'i Chyfoethogi) Phrifysgol Abertawe i gyflwyno ymagwedd 'Adegau 
Arbennig' o fewn cartrefi ac o bosib ddatblygu 'Mynegai ar gyfer Fframwaith 
Cynhwysol' ar gyfer deialog rhwng defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a staff a 
all gyfrannu at adroddiadau seiliedig ar ganlyniadau.  Bydd y gwaith sicrhau 
ansawdd rhanbarthol hefyd yn rhan o ffrwd waith ar gyfer datblygu trefniadau 
cyllido gyfun ar gyfer cartrefi gofal pobl hŷn fel sy'n ofynnol o dan Ran 9 o 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  Mae grŵp perfformiad 
darparwyr sicrhau ansawdd Ceredigion wedi cael ei sefydlu hefyd i ddarparu 
fforwm amlasiantaeth a fydd yn ystyried gwybodaeth a deallusrwydd lleol o ran 
adnabod tueddiadau a phryderon mewn perthynas â gwasanaethau wedi'u 
comisiynau a'r gwasanaethau uniongyrchol mewnol.  Bydd y grŵp yn cynnal 
trosolwg ar faterion o fewn y sector yn ogystal â delio â phryderon darparwyr 
penodol trwy brosesau ffurfiol perfformiad darparwyr.  Mae gan y grŵp rôl wrth 
adnabod materion a themâu trwy'r amrywiaeth o ddata deallusrwydd a 
gasglwyd ar draws diogelu, contractau, cwynion ac AGGCC i sicrhau y rhoddir 
sylw i bryderon yn gynharach.  Y nod yw mabwysiadu ymagwedd ragweithiol 
yn hytrach nag ymagwedd adweithiol a thargedu camau gweithredu adferol 
ataliol gyda'r nod o leihau'r angen i uwchgyfeirio at brosesau mwy ffurfiol.  
Mae'r grŵp hefyd yn ceisio adnabod a rhannu meysydd o arfer da a gwella 
gwasanaeth yn ogystal â monitro cynnydd materion gweithredol perfformiad 
darparwyr. 
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Te Prynhawn Fictoraidd yng 
Nghartref Gofal Preswyl Awel Deg 

 
 

 Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

 Cyflwyno'r Model Arwyddion Diogelwch ar draws Gwasanaethau Plant ac 
Oedolion 

 Rhoi Uned Diogelu Sengl ar waith. 

 Corffori'r offeryn sgrinio diogelu ym mhrosesau Cynghrair Llesiant Ceredigion 
a'r Porth Gofal 

 Datblygu gwasanaethau diogelu, ymyrryd yn gynnar ac atal 

 Gwerthuso'r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol peilot sy'n digwydd o fewn 
y Tîm Plant Anabl. 

 

ch) Annog a helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn 
cymdeithas 

 
Beth oeddem wedi cynllunio i'w wneud y flwyddyn ddiwethaf? 
 

 Hyfforddi staff yn llawn ar baratoi ar gyfer gweithredu'r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant. 

 Gweithredu system Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru gyda'r hyfforddiant 
gofynnol i staff wedi'i gyflenwi. 

 Cynnal y gweithlu yn arbennig trwy gynyddu'r cynllun hyfforddeiaeth gwaith 
cymdeithasol a gwahaniaethu'n gadarnhaol mewn perthynas â'r Gymraeg. 

 Cydymffurfio â gofynion Safonau'r Gymraeg a'r fframwaith strategol "Mwy na 
Geiriau". 

 Cynorthwyo gofalwyr i gael at ddysgu a chymryd rhan mewn cymdeithas. 
 
 

Pa mor bell oeddem ni wedi llwyddo a pha wahaniaeth oeddem ni wedi'i 
wneud? 
 

 Yn y flwyddyn 2016-17 darparwyd hyfforddiant sylweddol i staff ar y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Darparwyd yr hyfforddiant hwn yn 
lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol gan gynnig cysondeb a dyfnder yn y 
dysgu. Mae aelodau allweddol o staff y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi 
mynychu digwyddiadau "Hyfforddi'r Hyfforddwr" ac yn dilyn hynny wedi 
darparu hyfforddiant ar Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i'r 
gweithlu gofal cymdeithasol ac asiantaethau partner, gan gynnwys iechyd a'r 
trydydd sector. Mae canllawiau ysgrifenedig a hyfforddiant wedi cael eu 
darparu i'r timau gofal cymdeithasol gan yr Uned Gofalwyr ar gefnogi gofalwyr, 
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ac mae arweiniad a chymorth yn parhau i helpu staff i ddatblygu gwybodaeth 
er mwyn bodloni gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

 

 Yn Awst 2016, Ceredigion oedd yr ail awdurdod lleol yng Nghymru i fynd yn 
fyw gyda'r System Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol Cymru. Roedd angen 
gwneud llawer o waith i lanhau'r data, yna trosglwyddo'r data i'r system 
newydd a darparu'r lefel ofynnol o hyfforddiant i bob aelod o staff ar sut i 
ddefnyddio'r system. Cyflawnwyd hyd yn llwyddiannus ac mae gwaith eisoes 
wedi dechrau ar ddatblygu'r adroddiadau rheoli. Ceredigion sy'n arwain y 
ffordd yn rhanbarthol ar gyfer gweithredu'r system a phenodwyd Rheolwr 
Prosiect amser llawn i arwain y gwaith yn 2016-17. 

 

 Yn y flwyddyn 2016-17, penodwyd chwe aelod o staff sy'n siarad Cymraeg i 
ddilyn Rhaglen Hyfforddeion Gwaith Cymdeithasol fel rhan o sicrhau 
cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg a bodloni gofynion y fframwaith strategol 
"Mwy na Geiriau". Ar hyn o bryd mae'r datblygiad hwn yn cynnal canran y staff 
sy'n siarad Cymraeg ac yn unol â'r ganran o breswylwyr sy'n siarad Cymraeg 
yng Ngheredigion, sef 48%. Wrth gydymffurfio â gofynion Safonau'r Gymraeg 
yn y fframwaith strategol "Mwy na Geiriau", mae tystiolaeth dda bod pobl wedi 
cael y gofal a'r cymorth trwy eu hiaith o ddewis. Yn y pwynt cyswllt cyntaf, mae 
tystiolaeth dda bod y "cynnig gweithredol" o'r Gymraeg yn digwydd. Mae'r 
gweithdy "Yr Ymennydd sydd ar fai" yn cael ei gyfieithu ar hyn o bryd i'w 
gynnig yn y Gymraeg, ac erbyn hyn mae nifer cynyddol o deuluoedd a phlant 
yn derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn 2016-17, yn dilyn 
gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, mae tystiolaeth 
bod sawl aelod o staff gofal yn fwy hyblyg o ran cael hyd i atebion i ateb 
anghenion gofalwyr. Mae pwysigrwydd "y sgwrs beth sy'n cyfrif" gyda gofalwyr 
yn amlwg wedi'i sefydlu o fewn yr Uned Gofalwyr ac mae gwaith yn parhau 
gydag adrannau eraill o fewn y Cyngor i hyrwyddo gofynion y Ddeddf. Mae'r 
Uned Gofalwyr wedi ymgysylltu â Chynhwysiant Digidol Cymru a Gwasanaeth 
Cymorth i Ofalwyr y Groes Goch Brydeinig i ddatblygu a darparu sesiynau 
hyfforddi digidol i ofalwyr.  Mae hyfforddi staff gofal cymdeithasol ar gefnogi 
gofalwyr o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant wedi cael ei 
gwblhau ac mae arweiniad yn parhau i gael ei roi. 

 

 

Gwaith achos enghreifftiol: 
 
Yn dilyn hyfforddiant ar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a 
ddarparwyd gan yr Uned Gofalwyr mae staff yn fwy ymwybodol erbyn hyn 
o'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr a all eu helpu i gael hyd i atebion yn 
y gymuned; er enghraifft, roedd gweithiwr cymdeithasol wedi cysylltu â'r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr i ofyn a oedd yn bosibl i ofalwr gael 
cymorth ariannol gyda'i faterion ariannol. Roedd y gofalwr wedi bod yn 
hunangyflogedig ond nid oedd yn gallu parhau â'i waith oherwydd triniaeth 
a'i rôl fel gofalwr. Roedd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr wedi ei 
gyfeirio at gronfa les oedd yn gysylltiedig â'i hanes cyflogaeth a fyddai'n ei 
gefnogi'n ariannol dros ei gyfnod o ofal meddygol. Roedd y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Ofalwyr wedi rhoi'r manylion i'r gweithiwr cymdeithasol, 
roedd y gweithiwr cymdeithasol wedi ei gyfeirio at y gronfa les hon a 
gwnaeth y gofalwr gais llwyddiannus i gael cymorth grant i helpu gyda'i 
faterion ariannol. 
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 

 

 Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion Safonau'r Gymraeg a'r fframwaith strategol 
"Mwy na Geiriau". 

 Hyrwyddo cynaliadwyedd y gweithlu trwy ddatblygu cysylltiadau agosach â 
sefydliadau addysgol. 

 Adeiladu cydnerthedd pellach a deallusrwydd busnes ynghylch gofalwyr. 
 

d) Rhoi cymorth i bobl ddatblygu'n ddiogel a chynnal perthnasoedd 
domestig, teuluol a phersonol iach 

 
Beth oeddem wedi cynllunio i'w wneud y flwyddyn ddiwethaf? 
 

 Rhoi'r model gweithredu newydd ar waith ar draws gwasanaethau oedolion a 
phlant. 

 Datblygu gwasanaethau ymyrryd yn gynnar ac atal gan adeiladu ar gydnerthedd 
cymunedau ac unigolion. 

 Gweithredu diogel a chydymffurfiaeth â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant. 

 
Pa mor bell oeddem ni wedi llwyddo a pha wahaniaeth oeddem ni wedi'i wneud? 

 

 Yn y flwyddyn 2016-17, mae gwaith sylweddol wedi cael ei wneud ar roi'r model 
gweithredu gwasanaethau cymdeithasol newydd ar waith. Penodwyd Rheolwr 
Prosiect amser llawn i arwain y gwaith, gyda chymorth pedwar Rheolwr Arweiniol 
ffrydiau gwaith.  Mae llawer o waith wedi cael ei wneud ar egluro rôl y Ganolfan 
Alwadau Gorfforaethol a sut mae'n cysylltu â Chynghrair Llesiant Ceredigion o ran 
gwasanaethau cyffredinol, Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth a'r Porth Gofal a'r hyb 
proffesiynol a gefnogir gan y gwasanaethau atal. Er bod tipyn o amser wedi cael ei 
dreulio yn sicrhau eglurder, mae wedi rhoi llwyfan cadarn iawn i'r adran i symud 
ymlaen gyda'r gwaith hwn. Bydd y model gweithredu newydd hwn yn sicrhau bod 
pobl yn cael cymorth gan y bobl iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn. Mae lansiad 
meddal y Porth Gofal, wedi'i gefnogi gan Wasanaethau Oedolion, eisoes wedi 
darparu tystiolaeth o ateb cyflymach i faterion gan arwain at ddad-uwchgyfeirio 
cadarnhaol o ymyraethau statudol lefel uwch.  Bydd gwaith yn dechrau ar ail-
gomisiynu'r Gwasanaethau Gofal a Chymorth a Gynlluniwyd yn 2017-18 a fydd yn 
sicrhau bod ystod lawn o wasanaethau gan yr adran sy'n hyrwyddo'r annibyniaeth 
sydd ar gael i ddinasyddion Ceredigion. 

 

 Yn 2016-17 nododd yr Asesiad Poblogaeth Rhanbarthol yr angen am ymatebion 
atal cadarn yn unol â gweithgarwch presennol yr awdurdod lleol, i ffurfio dull 
continwwm yn seiliedig ar ddatblygu cydnerthedd cymunedau a chydnerthedd 
unigol.  Mae cydnerthedd cymunedau yn cael ei adeiladu ar y cyd â'r trydydd 
sector a sefydliadau dan arweiniad y gymuned trwy ddatblygu Cynghrair Llesiant 
Ceredigion, ac mae'r gwaith hwn yn symud yn ei flaen gan gydweithwyr yn yr adran 
Gwasanaethau Ffordd o Fyw. Rhaid i'r Porth Gofal, sef yr hyb proffesiynol 
integredig, gael mynediad i amrywiaeth o wasanaethau atal er mwyn sicrhau bod 
modd iddynt ddatrys problemau a dad-uwchgyfeirio'n ddiogel.  Mae'r papur sefyllfa 
"Tîm o Amgylch y Teulu Pob Oed" yn argymell defnyddio methodoleg Tîm o 
Amgylch y Teulu ar gyfer cydlynu ar draws y continwwm yn seiliedig ar y model 
Tîm o Amgylch y Teulu.  Mae gweithgor Cysylltiadau Cymunedol gan gynnwys 
CAVO, yr Uned Gofalwyr, Gwasanaethau Oedolion, Cymorth i Deuluoedd, 
Gwasanaethau Ffordd o Fyw a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi sefydlu'r 
platfform cychwynnol ar gyfer Cynghrair Llesiant Ceredigion.  Cynhyrchiwyd y 
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ddogfen diogelu plant rhanbarthol 'Y Cymorth Iawn ar yr Adeg Iawn' lle mae'r dull 
continwwm yn darparu'r strwythur sylfaenol.  Mae'r gwaith gyda rheolwyr gofal 
cymdeithasol oedolion i ddatblygu continwwm pob oed yn parhau heb ei gwblhau.  
Er ein bod wedi cydweithio'n agos â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac wedi 
cyflwyno Model y Tîm o Amgylch y Teulu i feddygon teulu yng ngogledd y sir, mae 
problemau rhyng-sefydliadaol sylweddol yn parhau.  Mae Fforwm Cymunedol 
Penparcau wedi cyflwyno cyfres o weithdai yn ddiweddar ar gyfer asiantaethau 
cyhoeddus a phartner i roi gwybod iddynt am ddatblygiad eu hyb cymunedol.  Mae 
Canolfan i'r Teulu Penparcau wedi hwyluso dau ddigwyddiad rhwydwaith cyd-
gynhyrchu ac mae gweithgarwch yn y ganolfan yn y dyfodol yn ceisio cydweddu â 
gwaith y Fforwm a'r Gwasanaeth Ieuenctid a chefnogi'r teulu cyfan yn y gymuned. 

 

 Yn 2016-17 mae adran y gwasanaethau cymdeithasol wedi ymgysylltu â nifer o 
bartneriaid, yn enwedig partneriaid iechyd a thrydydd sector i sicrhau bod y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn cael ei gweithredu'n ddiogel. 
Cyflawnwyd hyn yn bennaf trwy sicrhau bod ei gweithredu yn cyfateb ag agenda 
drawsnewid yr adran, yn arbennig y model gweithredu targed newydd, a gofynion a 
dyletswyddau'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Cafodd 
gweithrediad diogel a llwyddiannus y Ddeddf ei ategu gan raglen hyfforddi 
gynhwysfawr a gafodd ei darparu'n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.  Mae 
aelodau allweddol o staff y gwasanaethau cymdeithasol wedi mynychu 
digwyddiadau "Hyfforddi'r Hyfforddwr" ac yn dilyn hynny maent wedi darparu 
hyfforddiant ar Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i'r gweithlu gofal 
cymdeithasol ac asiantaethau partner, gan gynnwys iechyd a'r trydydd sector.  Mae 
canllawiau ysgrifenedig a hyfforddiant wedi cael eu darparu i'r timau gofal 
cymdeithasol gan yr Uned Gofalwyr i gefnogi gofalwyr, ac mae arweiniad a 
chymorth yn parhau i helpu staff i ddatblygu gwybodaeth er mwyn bodloni gofynion 
y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Mae gweithredu system 
electronig iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol hefyd wedi ategu gweithrediad 
diogel a chydymffurfiaeth â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

 

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 Datblygu'r model gweithredu  newydd, yn arbennig Cynghrair Llesiant Ceredigion 

a'r Porth Gofal. 

 Datblygu gwasanaethau atal i gefnogi gwaith y Porth Gofal. 

 Ail-gomisiynu gwasanaethau gofal a chymorth a gynlluniwyd. 

 Datblygu system sicrhau ansawdd o fewn yr Uned Gofalwyr. 
 

dd) Gweithio gyda a rhoi cymorth i bobl wireddu mwy o lesiant 
economaidd, cael bywyd cymdeithasol a byw mewn llety addas sy'n 
ateb eu hanghenion 

 

Beth oeddem wedi cynllunio i'w wneud y llynedd? 
 Sicrhau arbedion cyllideb a pharhau i weithredu o fewn y gyllideb. 

 Darparu marchnad sefydlog a chynaliadwy. 

 Sicrhau bod angen gwasanaethau statudol ar lai o bobl yn unol â'r Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

 Sicrhau bod gwasanaethau wedi'u cynllunio a'u comisiynu i adlewyrchu'r 
anghenion a nodwyd gan gymunedau ac y cânt eu defnyddio o fewn 
strategaethau comisiynau a chynlluniau strategol eraill. 

 

Pa mor bell oeddem ni wedi llwyddo a pha wahaniaeth oeddem ni wedi'i 
wneud? 
 Yn 2016-17 mae portffolios ariannol Gwasanaethau Teuluoedd a Phlant a Gofal 

Cymdeithasol Oedolion a Chomisiynu wedi bod yn ansefydlog iawn wrth iddynt 
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barhau i fodloni'r angen, ymateb a rhoi sylw i anghenion gwasanaeth penodol. 
Gall hyn arwain at orwariant a thanwariant ar y gyllideb o fewn meysydd 
gwasanaeth penodol yn gyflym iawn, a gallwn ddefnyddio tanwariant ar y gyllideb 
mewn un maes gwasanaeth i wneud iawn am orwariant yn y llall. Roedd cyllideb 
£7.1m Teuluoedd a Phlant ar gyfer 2016-17 yn cynnwys arbedion o £339k. O'r 
targed hwn, darparwyd £314k o arbedion yn 2016-17, er i bwysau cyllideb newydd 
ddod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn, mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal yn 
bennaf. Cafwyd arbedion digolledu o fewn y flwyddyn mewn perthynas â swyddi 
gwag yn bennaf ac arian grant a dderbyniwyd oedd heb ei gyllidebu ar ei gyfer, 
felly, y gorwariant terfynol ym mhortffolio cyllideb Teuluoedd a Phlant oedd £38k.  
Roedd rhaid i gyllideb £22m Gofal Cymdeithasol Oedolion a Chomisiynu gael hyd 
i fwy na £2.1m o arbedion yn 2016-17, ac o'r targed hwn, sicrhawyd arbedion 
digolledu o £1.1m yn y flwyddyn. Disgwylir y caiff yr arbedion na chawsant eu 
gwireddu'n llawn yn 2016-17 eu gwireddu yn 2017-18. Yn ogystal, cafwyd 
arbedion digolledu yn ystod y flwyddyn, yn bennaf mewn perthynas â swyddi gwag 
ac arian grant a dderbyniwyd oedd heb eu cyllidebu ar eu cyfer. Ym mhortffolio 
cyllideb Gofal Cymdeithasol Oedolion a Chomisiynu, y gorwariant ariannol terfynol 
yn 2016-17 oedd £457k. 

 

 Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2014 yn ei 
gwneud hi'n ofynnol i Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad gael eu 
cynhyrchu o Ebrill 2018 i sicrhau bod awdurdodau lleol yn ymwybodol o 
sefydlogrwydd y gwasanaethau yn eu hardaloedd.  Yng Ngheredigion rydym yn 
gweithio'n rhanbarthol gyda'n hawdurdodau lleol partner a'r Bwrdd Iechyd i baratoi 
ar gyfer hyn, ac mae trefniadau sefydledig hefyd yn lleol sy'n ein galluogi i 
oruchwylio pwysau presennol yn y farchnad.  Yn lleol, mae proses sefydledig 
gennym ar gyfer negodi ffioedd â darparwyr Cartrefi Gofal Sector Annibynnol 
Ceredigion gan ddefnyddio'r dull 'Pris Teg ar gyfer Gofal' yn 2011/12.  Mae hyn yn 
ystyried y costau cyfreithlon nawr ac yn y dyfodol sydd gan ddarparwyr trwy 
ddadansoddiad cyfrifyddu llyfr agored.  Mae'r broses hon hefyd yn ystyried y 
pwysau chwyddiant a deddfwriaethol sy'n dylanwadu ar eu costau gan gydnabod 
yr angen i sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaeth ac ansawdd o fewn y sector.  
Mae dull llyfr agored tebyg wedi cael ei fabwysiadu wrth ystyried cyfraddau gofal 
cartref i sicrhau bod gwasanaethau yn parhau i fod yn hyfyw a bod sylfaen 
tystiolaeth ar gyfer cytuno ar y cynnydd mewn ffioedd.  Mae'r dull hwn hefyd yn 
caniatáu ar gyfer profion ariannol i sefydlu hyfywedd darparwyr i sicrhau ein bod 
yn ymwybodol o broblemau posibl.  Mae swyddi gwag mewn cartrefi gofal yn cael 
eu monitro'n wythnosol i sicrhau bod gwybodaeth fanwl-gywir gennym o 
dueddiadau a'r swyddi gwag sydd ar gael. Mae'r data hwn yn ddefnyddiol i nodi 
pwysau capasiti posibl a hefyd i lywio'r strategaeth gomisiynu ar gyfer darparwyr 
sector annibynnol a chartrefi sy'n cael eu rhedeg gan y Cyngor.  Mae'r 
ddarpariaeth gofal cartref yn cael ei monitro'n fisol i gael dadansoddiad o 
dueddiadau ac yn arbennig i fonitro costau teithio sy'n fater allweddol o ran 
cynaliadwyedd i'r sector mewn ardal wledig fel Ceredigion. 
 

 Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant newydd yn herio 
awdurdodau lleol a byrddau iechyd i sicrhau bod angen gwasanaethau statudol ar 
lai o bobl yn y dyfodol.  Yn 2016-17 mae Ceredigion wedi symud ymlaen i 
drawsnewid gofal cymdeithasol yn unol â'r Ddeddf.  Mae datblygiadau Cynghrair 
Llesiant Ceredigion a'r Porth Gofal yn ceisio datblygu darpariaeth gwasanaeth 
gymunedol a chyffredinol yn ogystal â gwasanaethau atal wedi'u targedu sy'n 
hyrwyddo annibyniaeth ac yn lleihau'r defnydd o ymyraethau statudol lefel uchel. 

 

 Lluniwyd Datganiad Sefyllfa'r Farchnad ar gyfer Gwasanaethau i Bobl Hŷn yn 
Rhagfyr 2015, ac mae drafft terfynol o Ddatganiad Sefyllfa'r Farchnad ar gyfer 
Gwasanaethau Anabledd Dysgu yn cael ei lunio trwy Fwrdd Partneriaeth 
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Rhanbarthol Gorllewin Cymru.  Bwriedir i'r dogfennau hyn helpu darparwyr i ddeall 
a chynllunio ar gyfer y gwasanaeth a ddarperir yn y farchnad ofal leol, deall 
cyfeiriad y daith a hefyd rhoi trosolwg o'r farchnad bresennol. Mae hyn yn darparu 
sylfaen gryf ar gyfer cydweithredu rhanbarthol rhwng comisiynwyr a darparwyr 
wrth ddatblygu'r farchnad i roi sylw i anghenion sy'n newid a sicrhau gwelliant a 
chynaliadwyedd parhaus. Ym Medi 2016, cydlynodd y Tîm Comisiynu yr ymateb 
lleol i ddadansoddiad o'r farchnad y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol o'r sector 
cartrefi gofal yng Nghymru. Bydd yr wybodaeth hon yn darparu sylfaen i'n helpu i 
gynllunio a datblygu gwasanaethau yn ogystal â diweddaru ac adeiladu ar y 
gwaith ehangach a wneir trwy ddatganiad sefyllfa'r farchnad. Mae gwaith yn mynd 
rhagddo hefyd yn rhanbarthol ar ddatblygu trefniadau cyllid cyfun ar gyfer cartrefi 
gofal pobl hŷn fel sy'n ofynnol o dan Ran 9 o'r Ddeddf.  Mae Bwrdd Rhaglen 
rhanbarthol a nifer o ffrydiau gwaith wedi cael eu sefydlu a bydd rhan o'r gwaith yn 
canolbwyntio ar sicrhau bod modd alinio ymarfer comisiynu i wella integreiddio 
gwasanaethau.  Bydd ymagwedd ar y cyd yn creu mwy o gysondeb ac adnoddau i 
fonitro cynaliadwyedd ac yn helpu'r farchnad i ddatblygu yn unol â gofynion 
strategol a deddfwriaethol. 

 

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 Rhoi'r model gweithredu newydd ar waith. 

 Gweithredu Cynghrair Llesiant Ceredigion i ddarparu ar y Gwasanaeth 
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. 

 Cwblhau'r gofynion comisiynu sy'n gysylltiedig â Chynghrair Llesiant Ceredigion. 

 Datblygu ymhellach y Porth Gofal a'r gwasanaethau atal sy'n hyrwyddo 
annibyniaeth. 

 
 

5. Sut rydym yn gwneud yr hyn rydym yn ei wneud 

 
a) Ein gweithlu a sut rydym yn cefnogi eu rolau proffesiynol 
 
Wrth wynebu heriau ad-drefnu sefydliadol, ailffurfio gwasanaethau a rhoi'r model 
gweithredu newydd ar waith, cydnabyddwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf 
gwerthfawr. 
 
Gan ddefnyddio cyllid grant Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol, 
gweithiwn yn lleol ac mewn partneriaethau rhanbarthol i ddarparu'r amrywiaeth o 
gyfleoedd datblygu a nodwyd trwy gynllunio dilyniant y gweithlu a dadansoddi 
anghenion hyfforddi yn flynyddol. Mae anghenion yn cael eu blaenoriaethu gan 
Benaethiaid Gwasanaeth i sicrhau bod y setiau sgiliau priodol gan staff i fodloni 
gofynion deddfwriaethol, cymhwysedd galwedigaethol a chefnogi datblygiad 
proffesiynol parhaus. 
 
Ar draws y gweithlu Gofal Cymdeithasol mae rhaglen hyfforddi sylweddol gyda 92 o 
ddigwyddiadau a dros 1404 o gyfranogwyr wedi ffurfio'r sail ar gyfer gweithredu'r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a bydd yn parhau i gael ei hategu 
trwy ddarparu dosbarthiadau meistr perthnasol. 

 
Yn Awst 2016 cafodd chwe gweithiwr cymdeithasol dan hyfforddiant sy'n siarad 
Cymraeg eu recriwtio, a byddant yn cyfrannu at ddarparu'r 'Cynnig Gweithredol' ar 
draws Ceredigion. Ar hyn o bryd mae cyfanswm o 11 o aelodau staff yn dilyn 
hyfforddant cymhwyso gwaith cymdeithasol gyda hyfforddeion, staff wedi'u secondio a 
myfyrwyr lletyol i gyd yn cael eu cefnogi trwy grwpiau cymorth myfyrwyr rheolaidd a 
gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored a Phrifysgol Abertawe. 
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Mae dyfarniadau ôl-gymhwyso gorfodol a datblygiad proffesiynol parhaus yn cael eu 
cefnogi gan ein hymrwymiad i'r fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus gan 
gynnwys yn y flwyddyn ddiwethaf: 

 10 Tystysgrif Raddedig mewn Cadarnhau Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 
(Porth Agored) 

 5 Dyfarniad Aseswr Ymarfer 

 2 Rhaglen Ymarferydd Profiadol, 2 Rhaglen Datblygu Rheolwr Tîm, 2 
Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymeradwy 

 
I'r rheiny sydd mewn rolau cefnogol rydym wedi cynnig mynediad i gymwysterau Lefel 
2 a 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gweinyddu Busnes a Lefel 4 mewn 
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd.  I baratoi ar gyfer cofrestru gyda Gofal 
Cymdeithasol Cymru, mae tri aelod o staff yn dilyn rhaglen beilot Tystysgrif Addysg 
Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru) ac mae gwaith prosiect gyda staff 
Gwasanaethau Uniongyrchol ar Ddatblygu Ymarfer Tystiolaeth wedi'i Chyfoethogi 
(DEEP) gyda phobl hŷn ar y gweill. 
 
Mae gwaith ar y gweill hefyd i ddatblygu cyfres o raglenni e-ddysgu, gan wneud 
cyfleoedd dysgu a datblygu yn fwy hygyrch a chost-effeithiol ar draws y gweithlu. Hyd 
yma mae 69% o'r gweithlu gofal cymdeithasol wedi cwblhau'r modiwl e-ddysgu Trais 
yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 
 

Dros y flwyddyn nesaf ein blaenoriaethau fydd cynorthwyo i weithredu'r modiwl 
Arwyddion Diogelwch, Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 
Cymru (2016), Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol (Cymru) 2015, a'r Rhaglen Camu i Fyny i Reoli ar gyfer staff Cartrefi 
Gofal Preswyl. 

 
 

b) Ein hadnoddau ariannol a sut rydym yn cynllunio ar gyfer y dyfodol 

 
Bydd y Cyngor yn ceisio wynebu'r heriau ariannol a chyllidebol trwy ystyried 
blaenoriaethau'r gwasanaeth a ffyrdd gwahanol ac arloesol o ddarparu gwasanaethau 
mewn ffordd fwy cost-effeithiol yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys: 
 

 Gweithredu arbedion effeithlonrwydd cefn swyddfa; 

 Datblygu dulliau cyflenwi eraill gan gynnal gwasanaethau; 

 Dealltwriaeth glir o ba wasanaethau gaiff eu cefnogi a'u diogelu; 

 Rhesymoli'r holl swyddogaethau a gwasanaethau nad ydynt yn flaenoriaeth; 

 Parhau â'r rhaglen o foderneiddio ysgolion a gofal cymdeithasol; 

 Croesawu a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i rannu gwasanaethau drwy 
gydweithredu; 

 Sicrhau gwerth am arian yr holl waith comisiynu a dan gontract; 

 Ail-gydbwyso'r gyllideb yn sgil pwysau demograffig; 

 Sicrhau'r incwm mwyaf trwy gymhwyso'r Polisi Rheoli Incwm ac Adennill 
Costau. 

 
Rhai o'r meysydd allweddol â blaenoriaeth y bydd y Cyngor yn canolbwyntio arnynt 
fydd: 
 
Gwasanaethau Cymdeithasol - parhau â'r rhaglen foderneiddio, er enghraifft ail-
fodelu'r Gwasanaeth Asesu Oedolion a Rheoli Gofal, ad-drefnu'r Gwasanaeth Iechyd 
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Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau ac ail-fodelu'r gwasanaeth Teleofal sy'n 
destun adolygiad ar hyn o bryd. 

 
Gofal Cymdeithasol Oedolion - Erbyn 2026 amcangyfrifir yn genedlaethol y bydd un 
ym mhob pum person yn 65 oed neu'n hŷn, a bydd nifer y bobl dros 85 oed wedi 
cynyddu gan ddwy ran o dair. 
Gan ddefnyddio'r ystadegau sydd ar gael i Geredigion a gyhoeddwyd gan 
Gyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru, mae nifer y bobl 65 oed a hŷn yng 
Ngheredigion eisoes yn uwch nag un ym mhob pump, a rhagwelir y bydd hyn yn 
cynyddu i un ym mhob pedwar erbyn 2016. 

 
Amcangyfrifir bod cyfran poblogaeth Ceredigion sy'n 75 oed neu'n hŷn yn 10.4% ar 
gyfer 2011, a disgwylir i hyn dyfu i 11.3% erbyn 2016 ac i 15.6% erbyn 2026 sy'n 
cynrychioli cynnydd o 60% yn y nifer yn y grŵp oedran hwn. Amcangyfrifir bod cyfran 
poblogaeth Ceredigion sy'n 85 oed neu'n hŷn yn 3.4% ar gyfer 2011, a disgwylir i hyn 
dyfu i 3.6% erbyn 2016 ac i 5.4% erbyn 2026 sy'n cynrychioli cynnydd o 75% yn y 
nifer yn y grŵp oedran hwn. 

 
Mae'r cynnydd yn y boblogaeth sy'n heneiddio yn her fawr i'r Cyngor oherwydd bydd 
yn sicr o arwain at fwy o alw am wasanaethau'r Cyngor. 
 
 
c) Gweithio mewn partneriaeth, arweinyddiaeth wleidyddol a chorfforaethol, 

llywodraethu ac atebolrwydd 
 
Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach wyth gwaith yn ystod 
2016-17. Trafodwyd y testunau a ganlyn yn ystod y flwyddyn:- 
 

9.6.2016 Cam-drin Domestig 

Roedd yr aelodau yn falch 
i dderbyn yr wybodaeth 
hon a chytunwyd y byddai 
diweddariad yn y dyfodol 
yn helpu i fonitro canran yr 
atgyfeiriadau a dderbynnir. 

Dim 
Gweithredu 
Pellach 

  

Cyflwyniad ar y Mesur 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant - 
Trothwy Cymhwysedd - 
esboniad o'r broses a 
ddilynwyd 

Cytunwyd i dderbyn 
diweddariad yn y dyfodol 
ar gynnydd. 

Wedi'i roi ar y 
Flaenraglen 
Waith 

7.7.2016 

Diweddariad Grŵp 
Gweithredol Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Llesiant 
Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Ceredigion 

Roedd yr aelodau yn falch 
bod yr holl gynrychiolwyr 
perthnasol yn bresennol a 
bod gwaith da yn cael ei 
gyflawni trwy 
gydweithredu.  

Adborth i'r 
Cabinet Medi 
2016. 

7.9.2016 

Adroddiad Blynyddol 
Cyfarwyddwr Statudol y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 2015-2016 Derbyn yr argymhellion   
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Adroddiadau Rheoli 
Perfformiad y Gwasanaeth 
Adolygu Annibynnol  Gofal 
a Ffordd o Fyw chwarteri 3 
a 4 15-16 Derbyn yr argymhellion 

 
 
  

 

7.9.2016 
parhad 

Adroddiadau Diogelu Grŵp 
Gweithredu Lleol CYSUR 
Chwarter 3 a 4, 2015-2016 Derbyn yr argymhellion   

  

Adroddiad Blynyddol 
Teuluoedd yn Gyntaf 15-
16 Derbyn yr argymhellion   

2.11.2016 

Adroddiad Perfformiad 
Gwasanaethau Hamdden: 
Cist Gymunedol Nodwyd er gwybodaeth   

 
Mae gan Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ceredigion ddiwylliant 
sefydledig o weithio mewn partneriaeth strategol a gweithredol. Deellir bod 
canlyniadau gofal cymdeithasol llwyddiannus yn dibynnu ar wasanaethau atal a 
gwasanaethau iechyd sydd wedi'u hintegreiddio'n dda fel gwaith achos atgyfeirio, 
ymateb a pharhaus. Mae enghreifftiau gweladwy o weithio mewn partneriaeth yn 
cynnwys: 
 

 Y dull aml-asiantaeth a gynigir yn y Porth Gofal a Chynghrair Llesiant 
Ceredigion. 

 Datblygiad Cylch Caron a'r gwaith i ddarparu Cyfleuster Gofal Integredig yn 
Nhregaron mewn partneriaeth ag iechyd a thai. 

 Datblygiadau Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Aberteifi ac 
Aberaeron. 

 Yr Hyb Celcio - ymagwedd amlddisgyblaeth at fynd i'r afael â chelcio o 
bersbectif iechyd yr amgylchedd a gofal cymdeithasol ar y cyd. 

 Rhyddhau i welyau asesu - prosiect iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau bod 
cleifion yn cael eu rhyddhau yn amserol o'r ysbytai ac osgoi derbyn cleifion yn 
ddiangen i'r ysbyty trwy ddefnyddio ein cartrefi gofal preswyl, wedi'i gefnogi 
gan y Gwasanaethau Galluogi gofal cymdeithasol a'r Tîm Cymunedol Craidd 
Ceredigion ar gyfer Ailalluogi. 

 Datblygu'r model 'Ymylon Gofal' ar gyfer gwasanaethau plant a theuluoedd. 
 
Fel y Gwasanaethau Gofal, Amddiffyn a Ffordd o Fyw, mae'r gyfarwyddiaeth yn 
adlewyrchu'r ymagwedd system gyfan at ofal yng Ngheredigion trwy gorffori 
gwasanaethau tai a digartrefedd yn ogystal â gwasanaethau iechyd yr amgylchedd o 
fewn ei chylch gwaith. Yn gorfforaethol, mae rheolwyr gwasanaethau cymdeithasol yn 
arwain y gwaith o wireddu agenda drawsnewid y Cyngor trwy ei fodel trawsnewid 
gwasanaeth. Mae gofal cymdeithasol wedi'i gynrychioli'n dda yng Ngheredigion ar 
lefel ranbarthol ac rydym yn arwain y ffordd yn rhanbarthol ar gyfer y System 
Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol Cymru. Ar hyn o bryd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Gofal, Amddiffyn a Ffordd o Fyw yw cadeirydd Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Gorllewin Cymru yng Ngheredigion, ac mae hefyd yn gadeirydd y Bwrdd 
Gweithlu Rhanbarthol. 
 
Mae Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi dechrau'r sgwrs yn ddiweddar ag 
arweinwyr gwleidyddol ynghylch cynaliadwyedd a chydnerthedd y sector gofal preswyl 



Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion - Adroddiad y Cyfarwyddwr - 2016-17 

 
26 

 

mewnol yn y dyfodol, ac mae'n arwain y sgwrs ynghylch y newidiadau posibl sydd eu 
hangen i ddarparu gofal hirdymor, effeithiol, cynaliadwy a diogel yn y sir.  Mae hyn yn 
adeiladu ar y gwaith a wnaed yn y gorffennol ar yr Adolygid o Gartrefi Gofal Preswyl. 
 
Roedd rheolwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cydnabod yn gynnar yr angen i 
ddarparu arweinyddiaeth gadarn, dryloyw ac atebol yn ystod y cyfnod hwn o 
drawsnewid. O ganlyniad sefydlwyd y Bwrdd Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ar y Cyd gyda chylch gorchwyl clir sy'n adlewyrchu pum nod allweddol 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru. Mae ganddo weledigaeth glir trwy 
broses gorfforaethol yr awdurdod lleol a strwythur llywodraethu Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Cael Gwybodaeth Bellach a Dogfennau Allweddol 

 
Teitl Math Enw ffeil 

Adroddiad ar dechnoleg 
gynorthwyol Word 1. Ceredigion - AT Diagnostic Review - Report v0 3.docx 

Adroddiad blynyddol 
cwynion  Word 2. CCC Social Services Complaints Report 2016-2017.docx 

Adroddiad Arolygu 
AGGCC  PDF 3. CSSIW 6.2.17 ceredigion.pdf 

Adborth Cychwynnol 
AGGCC  Word 4. CSSIW Inspection - initial feedback 2016-10-21.docx 

Asesiad Effaith Iechyd 
Cylch Caron Word 

5. HEALTH IMPACT ASSESSMENT REPORT - Cylch Caron 
final.docx 

Penderfyniad cynllunio 
Cylch Caron  PDF 6. Cylch Caron planning A170013 Permit.pdf 

Trothwyon Rhanbarthol 
CYSUR  PDF 

7. CYSUR Regional Thresholds  Eligibility for Support 
Document.pdf 

Trothwyon Lleol CYSUR  Word 8. CYSUR Local Thresholds  Eligibility for Support A4.docx 
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Adroddiad Ffordd o Fyw Word 
9. Activities that support independence, reduce inequalities 
and improve lifestyles of Ceredigion residents.docx 

Tystiolaeth Tîm 
Troseddu Ieuenctid  Word 10. YOT evidence - screening referrals.docx 

Crynodeb Hyfforddiant 
Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant  Word 

11. SSWBA Training Summary Report June 2016 Final 
version.docx 

Cynnig Dull Tîm o 
Amgylch y Teulu Pob 
Oed  Word 

12. Towards A Team Around Approach version 2.2 Final 
draft.docx 

Asesiad Poblogaeth - 
Terfynol  PDF 

13. West-Wales-Population-Assessment-March-2017 
Final.pdf 

2016-17 Adroddiad 
Teuluoedd a Phlant 
Chwarter 1  PDF 14. 2016-17_Q1_04 Families and Childrens Services.pdf 

2016-17 Oedolion a 
Chomisiynu Chwarter 1  PDF 15. 2016-17_Q1_05 Adult and Commissioning Services.pdf 

2016-17 Adroddiad 
Teuluoedd a Phlant 
Chwarter 2  PDF 16. 2016-17_Q2_04 Families and Childrens Services.pdf 

2016-17 Oedolion a 
Chomisiynu Chwarter 2  PDF 17. 2016-17_Q2_05 Adult and Commissioning Services.pdf 

2016-17 Adroddiad 
Teuluoedd a Phlant 
Chwarter 3 PDF 18. 2016-17_Q3_04 Families and Childrens Services.pdf 

2016-17 Oedolion a 
Chomisiynu Chwarter 3 PDF 19. 2016-17_Q3_05 Adult and Commissioning Services.pdf 

2016-17 Adroddiad 
Teuluoedd a Phlant 
Chwarter 4 Word 20. 2016-17_Q4_04 Families and Childrens Services.docx 

2016-17 Oedolion a 
Chomisiynu Chwarter 4 Word 21. 2016-17_Q4_05 Adult and Commissioning Services.docx 

Uned Gofalwyr 
Ceredigion Adroddiad 
Blynyddol 2016/7   

Adroddiad Blynyddol 
Partneriaeth Gofalwyr 
Rhanbarthol Hywel Dda 
2016/17   

 
 
 

 


